
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av aravabegränsningslagenRP 248/2022 rdMiUB 22/2022 rd Utgiven i Helsingfors den 29 mars 2023

515/2023

Lag
om ändring av aravabegränsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i aravabegränsningslagen (1190/1993) 4 d, 21 och 24 §, av dem 4 d § sådan den

lyder i lag 716/2006 och 21 § sådan den lyder i lag 1438/2019, samt
fogas till lagen en ny 22 §, i stället för den 22 § som upphävts genom lag 735/2004, som

följer:

4 d §

Tillsynen över valet av hyresgäster

Kommunen utövar tillsyn över att grunderna för valet av hyresgäster följs. Till den del
det är fråga om bostäder där boendeservicen ska organiseras av välfärdsområdet, ska väl-
färdsområdet utöva tillsyn över valet av hyresgäster. Kommunen och välfärdsområdet har
rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för tillsynen.

Genom förordning av miljöministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om de
förfaranden som ska iakttas vid valet av hyresgäster och vid tillsynen över valet. Den all-
männa styrningen av valet av hyresgäster ankommer på Finansierings- och utvecklings-
centralen för boendet.

21 §

Ändringssökande

I ett beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Statskontoret eller
kommunen får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i
förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdom-
stol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I fråga om beslut som gäller valet eller godkännandet av hyresgäster får omprövning
inte begäras och ändring inte sökas genom besvär i förvaltningsdomstol. Klagomål över
fel och försummelser i anknytning till valet av hyresgäster till aravahyresbostäder får an-
föras hos den myndighet som enligt 4 d § svarar för tillsynen.

22 §

Vite

Om samfund eller långivare försummar en uppgift som de har ålagts i denna lag, under-
låter att lämna information som begärts eller i övrigt handlar i strid med bestämmelserna
i denna lag, kan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller Statskontoret ut-
sätta en tidsfrist inom vilken uppgiften ska utföras eller förfarandet korrigeras. Finansie-
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rings- och utvecklingscentralen för boendet eller Statskontoret kan förena utförandet av
uppgiften eller korrigeringen av förfarandet med vite.

24 §

Tjänsteansvar och skadestånd för felaktigt förfarande

På personer som väljer ut hyresgäster till aravahyresbostäder tillämpas bestämmelserna
om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelserna tillämpas också på anställda som hos en
underleverantör till ägaren till en aravahyresbostad sköter uppgifter som gäller val av hy-
resgäster. Bestämmelserna om tjänsteansvar och skadeståndsansvar tillämpas också på
medlemmarna i en sammanslutnings organ eller ledning när de sköter uppgifter som gäller
val av hyresgäster.

Ägaren till en aravahyresbostad är skyldig att i skälig mån ersätta en direkt skada som
orsakas av att den som ansöker om en bostad inte får den bostad han eller hon har ansökt
om på grund av ägarens eller dennes företrädares felaktiga förfarande. Bestämmelser om
skadeståndsansvar finns även i skadeståndslagen (412/1974).

————
Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

Helsingfors den 23 mars 2023
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